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VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCIE 
Tento pojem si môžeme vysvetliť niekoľkými spôsobmi: 

1. Vyššie stupne dezinfekcie sú postupy, ktoré zaručujú usmrtenie všetkých baktérií, 
vírusov, mikroskopických húb a niektorých bakteriálnych spór, nezaručujú však 
usmrtenie ostatných mikroorganizmov (napr. vysoko rezistentných spór) a vývojových 
štádií zdravotne významných červov a ich vajíčok. 
2. Vyšší stupeň dezinfekcie sa používa predovšetkým pre termolabilné zdravotnícke 
pomôcky (ďalej len predmety), ktoré nie je možné sterilizovať fyzikálnymi alebo 
chemickými metódami. 
3. V prípadoch použitia pomôcky narušujúcej integritu kože a slizníc sa vyžaduje jej 
sterilita. 

Pracovný postup ako sa dezinfekcia vykonáva je nasledovný: 
a)  Predsterilizačná príprava 
Spočíva v očistení a osušení predmetov. Ak sú tieto 
predmety kontaminované biologickým materiálom, 
vykoná sa pred očistou dezinfekcia virusinaktivačným 
dezinfekčným roztokom. 
b)  Expozícia dezinfekčným roztokom 
Suché predmety sa vkladajú do uzavierateľných nádob do 
dezinfekčného roztoku schváleného pre vyšší stupeň 
dezinfekcie tak, aby roztokom boli ponorené pod hladinou 
a naplnené všetky duté časti predmetov počas celej ex-
pozície. Rezíduá dezinfekčných roztokov sa odstraňujú 
oplachom sterilnou vodou. Sterilná voda sa obmeňuje a 
nádoby, používané na oplachovanie, sú sterilné. 

c)  Skladovanie 
Dezinfekčné roztoky sa skladujú v uzavretých nádobách s 
vrchnákom a vymieňajú sa podľa návodu na použitie. 
Všetky predmety podrobené vyššiemu stupňu dezinfekcie 
sú určené vždy len na okamžité použitie alebo sa krát-
kodobo skladujú prikryté sterilným rúškom vo vhodnom 
uzatvorenom obale. 
d)  Záznam výkonu vyššieho stupňa dezinfekcie 
Obsahuje názov použitého dezinfekčného prípravku; 
dátum prípravy dezinfekčného roztoku (deň, hodina); kon-
centráciu roztoku, expozičný čas výkonu vyššieho stupňa 
dezinfekcie, meno vyšetrovaného pacienta, po ktorom sa 
vykonal vyšší stupeň dezinfekcie zdravotníckej pomôcky; 
meno pracovníka zodpovedného za vyšší stupeň 
dezinfekcie.

DEZINFEKCIA 
Dezinfekcia je zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou 
fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť 
prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Pri 
dezinfekcii sa vychádza zo znalosti ciest a mechanizmu prenosu nákazy a 
možností ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia a 
odolnosti mikroorganizmov. 

Druhy dezinfekcie: 
1.  Fyzikálna dezinfekcia 
a) Var vo vode za atmosférického tlaku v trvaní najmenej 30 minút. 
b) Var v pretlakových nádobách v trvaní najmenej 20 minút. 
c) Dezinfekcia v umývacích, pracích a parných prístrojoch pri teplote vyššej ako 90 °C v 
trvaní 10 minút. 
d) Prúdiaci horúci vzduch s teplotou 110 °C v trvaní 30 minút. 
e)  Ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm - 264 nm. 
f)  Pasterizácia (zahriatie na 62,5 - 63 "C v trvaní 30 minút, 85 - 90 °C alebo 134 °C v 
trvaní niekolko sekúnd a rýchle schladenie). 
g) Filtrácia, žíhanie, spaľovanie, slnenie, vytrepávanie a pod. za špeciálnych podmienok. 

2.  Chemická dezinfekcia 
Pri chemickej dezinfekcii sú mikroorganizmy ničené chemickými dezinfekčnými prostriedkami stanovenej koncentrácie 
a doby pôsobenia pre požadované spektrum dezinfekčnej účinnosti. Na dezinfekciu možno použiť len biocídne prípravky 
registrované v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa vykonáva podľa 
návodu výrobcu. Názvy dezinfekčných prípravkov sú slovnými známkami, originálne balené sa považujú za 100 %, z 
toho vychádza príprava riedených pracovných roztokov. Dezinfekčné roztoky sa pripravujú čerstvé pre každú pracovnú 
zmenu (8 - 12 hodín) rozpustením odmeraného (odváženého) množstva dezinfekčného prostriedku vo vode čo najkratší 
čas pred použitím. Ich výmena sa vykonáva denne a podľa stupňa znečistenia biologickým materiálom. 


